
Ég þjáðist af miklu 
þunglyndi og vanda-
málum í stoðkerfi. Ég 
hafði ekki verið virk á 
vinnumarkaði í tíu ár. 
Einn daginn var ég að 
hjálpa syni mínum með 
stærðfræði og uppgötv-
aði að ég kunni ekki það 
sem hann var að gera. 
Það varð kveikjan að 
því að ég leitaði til 
Hringsjár. 
 Helga Sigurðardóttir
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Helga Sigurðardóttir öðlaðist nýtt líf eftir að hafa verið óvirk á vinnumarkaði í tíu ár. Hún leitaði til Hringsjár og segir að það 
hafi verið sinn lottóvinningur. MynD/gVa

Starfið hjá Hringsjá snýst um 
að hjálpa fólki til sjálfshjálpar 
og byggir helst á námi, kennslu, 
ráðgjöf og stuðningi. Námið er 
einstaklingsmiðað og hentar vel 
þeim sem hafa litla grunnmennt
un eða eiga erfitt með nám. 
Helga segir að Hringsjá hafi 
gjörbreytt lífi sínu. „Þetta var 
eins og að fá lottóvinning,“ segir 
hún. Helga var búin að glíma við 
stoðkerfisvandamál og fæðingar
þunglyndi í langan tíma þegar 
hún ákvað að taka líf sitt í gegn.

Mikið þunglyndi
„Ég þjáðist af miklu þunglyndi 
og vandamálum í stoðkerfi. Ég 
hafði ekki verið virk á vinnu
markaði í tíu ár. Einn daginn 
var ég að hjálpa syni mínum með 
stærðfræði og uppgötvaði að ég 
kunni ekki það sem hann var að 
gera. Það varð kveikjan að því 
að ég leitaði til Hringsjár en ég 
hafði heyrt um starfsemina frá 
vini mínum. Hann talaði fallega 
um starfsemina, vel væri hugsað 
um hvern og einn með frábærum 
árangri,“ segir Helga en fyrsta 
skrefið var að fara á Reykjalund 
í endurhæfingu. „Meðal ann
ars var lögð áhersla á hugræna 
atferlismeðferð sem gerði mér 
mjög gott,“ segir hún.

góð endurhæfing
„Eftir að hafa verið í endurhæf
ingu um tíma sóttu iðjuþjálfar
ar á Reykjalundi um fyrir mig 
hjá Hringsjá. Til að komast að 
þurfti maður að sýna virkilega 
mikinn áhuga á bata. Ég fór á tvö 
námskeið, annað í bókhaldi og 
hitt í tölvum. Mjög áríðandi var 
að stunda námið af heilum hug 
og mæta í alla tíma,“ útskýrir 
Helga. „Þegar ég sóttist eftir að 
komast að hjá Hringsjá voru um 
eitt hundrað umsóknir. Rúmlega 
tuttugu komust inn svo þetta var 
algjör lóttóvinningur fyrir mig,“ 
segir hún.

lesblinda uppgötvaðist
Helga fór í nám hjá Hringsjá sem 
gaf einingar til áframhaldandi 
náms. „Námið byggir á hraða 
sem hentar hverjum og einum. 
Þarna uppgötvaðist að ég væri 
lesblind sem ég hafði enga hug
mynd um. Allt í einu var ég ekki 
heimsk eins og ég hafði alltaf 
talið mig vera. Ég átti mjög erf
itt með að læra á sínum tíma. 
Það var mér um megn að þurfa 
að fara upp að töflu og lesa upp
hátt, eins og tíðkaðist þá. Það var 
mikil niðurlæging þegar kenn
arinn kallaði mig upp enda er 
þetta eitthvað það versta sem 
hendir þá sem eru lesblindir,“ 
segir Helga. „Það var hrikalegt 
að lesa upp fyrir bekkinn og sjá 
bara annað hvert orð. Ég féll í 
stærðfræði og íslensku og flosn
aði síðan upp úr skóla. Ég fékk 
þau skilaboð frá kennurum að ég 

væri tossi,“ segir Helga. Það var 
því mikil blessun fyrir hana að 
fá greiningu og breytti öllu fyrir 
hana í náminu.

Vildi ekki vera föst í örorku
„Eftir að ég byrjaði í Hringsjá 
fékk ég níu og tíu í stærðfræði 
og átta í íslensku. Í dag get ég 
hjálpað börnum mínum með 
heimalærdóminn. Það er góð til
finning,“ rifjar hún upp. Námið 
var þrjár annir og Helga lauk 
því með glans. Hjá Hringsjá fékk 
hún einnig aðstoð við hreyfingu 
í líkamsræktarstöð Sjálfsbjarg
ar. „Ég var mjög kvíðin þegar 
ég byrjaði hjá Hringsjá en það 
breyttist fljótt. Ég hefði aldr
ei getað staðið upp fyrir framan 
fólk áður. Núna er ég í stjórn Fé
lags flogaveikra en ég greindist 
með flogaveiki um það leyti sem 
ég byrjaði í Hringsjá,“ segir hún.

lyfjatæknir í dag
Eftir að Helga lauk námi hjá 
Hringsjá fór hún í lyfjatækni
nám í Fjölbrautaskólanum við 
Ármúla. Núna starfar hún sem 
lyfjatæknir á Landspítalanum. 
„Mig langaði aldrei að sitja föst 
í örorku,“ segir hún. „Fór strax 
að vinna eftir námið og líkar það 
mjög vel. Ég kalla Hringsjá lífs
björgina mína. Eftir að ég byrj
aði hjá Hringsjá varð einhvers 
konar nýtt upphaf í lífi mínu. 
Bara að fara út á meðal fólks 
og eiga við það samskipti hefur 
ótrúlega góð áhrif á mann. Ég 
get því mælt með Hringsjá fyrir 
alla þá sem þrá að komast aftur 
út í lífið og uppgötva að mennt 
er máttur.“ 

Hægt er að kynna sér starfsemi 
Hringsjár á heimsíðunni www. 
hringsja.is eða í síma 510 9350,

Hringsjá hefur verið lífsbjörgin mín
Hringsjá er náms- og starfsendurhæfing fyrir fólk sem vill komast aftur út á vinnumarkaðinn eftir hlé vegna veikinda, slysa eða annarra 
áfalla. Helga Sigurðardóttir var búin að vera öryrki í tíu ár þegar líf hennar gjörbreyttist með hjálp frá Hringsjá.
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Sigríður Kristinsdóttir útskrifaðist með hæstu einkunn úr námi sínu á síðasta ári. 
fram undan er ba-nám í alþjóðlegri ferðamálafræði. 

Sigríður var valin í hóp nemenda sem kynntu skólann í Hong Kong á síðasta ári.

Sigríður var 
sjálfboða-
liði þegar 
hátíðin 
brisbane 
festival 
fór síðast 
fram.

Löngunin til að búa á suðurhveli 
jarðar kviknaði hjá Sigríði Krist-
insdóttur þegar hún fór út til Nýja-
Sjálands sem „au pair“ árið 2008, 
þá 18 ára gömul. Á þeim tíma fór 
hún í stutt ferðalag til Ástral-
íu og féll gjörsamlega fyrir landi 
og þjóð. Haustið 2015 lét hún svo 
drauminn rætast og sótti um 
diplómanám í ferðaþjónustu við 
TAFE-háskólann í Brisbane, borg 
sem stendur á austurströnd lands-
ins. Námið gekk mjög vel hjá Sig-
ríði, hún fékk hæstu einkunn og 
var valin í hóp nemenda til að fara 
fyrir hönd skólans til Hong Kong. 
Næsta haust hefur hún BA-nám 
í alþjóðlegri ferðamálafræði við 
Griffith- háskólann í Ástralíu þar 
sem áhersla er lögð á stjórnun í 
ferðaþjónustu og markaðsfræði.

Diplómanámið var að sögn Sig-
ríðar að mestu leyti verklegt og 
hannað til að undirbúa nemendur 
undir störf í ferðaþjónustu. „Ég 
hafði starfað í ferðaþjónustunni 
þannig að ég var helst að nýta 
námið til að öðlast víðari þekkingu 
og til auka möguleika á inngöngu í 
háskóla þar sem ég hef ekki lokið 
stúdentsprófi. Námið er því mjög 
sniðugt fyrir þá sem hafa ekki 
klárað stúdentinn heima en vilja 
samt komast út í heim og mögu-
lega halda áfram í námi.“

Styrkist og þroskast
Hún segir fjölmörg tækifæri 
fylgja náminu, þannig fengu nem-
endur t.d. að 
aðstoða við 
ferðasýning-
ar og stóra 
borgar hátíð 
sem heit-
ir Brisbane 
festival. „Það 
hafði gríðar-
mikla þýð -
i ng u fy r i r 
mig að ná 
svona góðum 
árangri  hérna 
úti. Ég flosnaði 
upp úr námi 
vegna kvíða og þunglyndis sem 
unglingur og það er ótrúleg til-
finning að finna nám sem maður 
hefur ástríðu fyrir og fær viður-
kenningu fyrir. Þetta var alls ekki 
alltaf auðvelt, sérstaklega þegar 
maður er hérna einn og hefur ekki 
þetta venjulega öryggisnet eins 
og fjölskyldu og gömlu vinina, en 
maður styrkist og þroskast rosa-
lega fyrir vikið.“

Ferðin til Hong Kong var líka 
einstök lífsreynsla að hennar sögn. 
„Það var mikill heiður að fá að 
kynna skólann fyrir nemendum 
þar. Ég eignaðist fullt af nýjum 
vinum og myndaði sambönd sem 
munu koma til með að nýtast vel í 
framtíðinni.“

Fátt kom á óvart
Þrátt fyrir að Ísland og Ástralía 
séu ólík að flestu leyti er fátt sem 

kom henni á óvart í náminu utan 
þess að nemendurnir voru yngri. 
Þó finnst henni tækifærin meiri 
ytra þegar kemur að tengslum 
skóla og atvinnulífs. „Það er auð-
velt að kynnast fólki sem vinnur í 
ferðaþjónustu hérna úti og aðstoða 
t.d. á stórum viðburðum. Margir 
háskólar í Ástralíu bjóða auk þess 
upp á þriggja anna kerfi þar sem 
árinu er skipt niður í þrjár annir 
í stað tveggja, sem býður upp á 
meira val fyrir nemendur.“

Sigríður segir að sér líði mjög 
vel í Ástralíu og þar hjálpi vissu-
lega til að hún sé mikil kulda-
skræfa. „Hér fer hitinn sjaldan 
niður fyrir 15 gráðurnar þannig 
að mér líður ótrúlega vel. Að námi 
loknu sé ég fyrir mér að hefja 
störf í tengslum við markaðsmál 
í ferðaþjónustu. Hvort það verður 
á Íslandi eða annars staðar kemur 
bara í ljós. Það væri líka mjög vel-
komið að taka almennilegt sumar-
frí og fara mögulega í smá reisu 
um t.d. Suður-Ameríku.“

Ævintýri í Ástralíu
Sigríður Kristinsdóttir átti sér lengi þann draum að búa í Ástralíu. Í upphafi árs 
2016 hóf hún diplómanám í ferðaþjónustu þar í landi og í haust tekst hún á við 
þriggja ára háskólanám í alþjóðlegri ferðamálafræði í öðrum háskóla í Ástralíu.

Starri freyr  
jónsson
starri@365.is 

OPNI LISTA-
HÁSKÓLINN

Nánar á lhi.is

Hönnunar- og arkitektúrdeild
Grafísk hönnun á Íslandi
Íslensk vöruhönnun

Listkennsludeild
Aðferðir tónlistar í kennslu
Dans, form og skapandi leiðir
Kennarinn- listamaðurinn
From studio to classroom
Heimspeki menntunar
Human Rights & Arts Education
Manngert umhverfi
Leikgerð
Leikstjórn með ungu fólki
Listir og samfélag
Listmeðferð í námi I
Umsjónarkennarinn

Myndlistardeild
Alþjóðleg myndlist frá 1970 
       til samtímans
Sjónmenning samtímans
Frá póstmódernisma til alter-
       módernisma og eftirframleiðslu
Eros: Myndbreytingar ástarinnar 
       í sögu listarinnar
The Element of Chance – 
       the Unintentional the Repetition 
       and the Rule

Sviðslistadeild
Andstæður – samstæður
AcTango
Compleate vocal söngtækni
Kyogen – Samurai gamanleikir
Útvarpsleikhús

Tónlistardeild
Gagnvirk tónlist I
Gagnrýnin hlustun
Íslenskt hljóðkerfi
Hljóð og myndr
John Cage og bandarísk tilraunatónlist
Kennslufræði tónlistar
Raflosti
Raftónlistarsaga I
Skapandi starf í tónlistarnámi I
Voces Thules - Miðaldatónlist
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Það skiptir máli að 
sitja rétt en fólk er 
kannski ekki nógu dug
legt að nýta sér still
ingarnar á stólnum. Það 
er um að gera að prófa 
sig áfram og finna hent
uga stillingu.

Birna Magnea Bogadóttir

Það er jafnvel hægt að hafa vinnu
aðstöðuna við sófann ef fartölvan er 
allt sem þarf.

MICKE skrifborðin eru vinsæl, enda falleg og á sérstaklega góðu verði. Þau fást í 
nokkrum stærðum og hægt er að bæta við hillu til að nýta plássið betur.

PÅHL skrifborðin fást í nokkrum stærðum og litum og vaxa með barninu.

LISABO borðið hefur unnið til hönnunarverðlauna, enda fallegt og líka einstaklega 
einfalt í samsetningu.

Með rafknúnu BEKANT skrifborði ætti að vera lítið mál að finna réttu stöðuna. 
VOLMAR stóllinn er sterkur og vottaður til notkunar á vinnustöðum, eins og 
BEKANT. KOLON gólfhlífin sér svo um að hlífa parketinu.  

Hirslur, bæði stórar og smáar, skipta 
öllu máli þegar vinnuaðstaðan er 
skipulögð.

Þótt stórt skrifborð sem hægt er að 
hækka og lækka, stóll með örmum 
sem styður vel við bakið og hirsl
ur sem halda öllu í röð og reglu sé 
auðvitað ákjósanleg aðstaða fyrir 
námsmanninn, er plássið oft af 
skornum skammti. Í IKEA fást 
skrifstofuhúsgögn sem henta hvaða 
aðstæðum sem er, allt frá fartölvu
borði til að sitja með í sófanum til 
hágæðaskrifstofuhúsgagna sem 
vottuð eru til notkunar í atvinnu
starfsemi. Birna Magnea Bogadótt
ir sölustjóri segir að í vöruúrvalinu 
megi finna allt sem þarf í námsað
stöðuna fyrir nema á öllum aldri, 
hvort sem þeir eru að stíga fyrstu 
skrefin á námsferlinum eða setjast 
á skólabekk eftir langt hlé. „Þarf
irnar eru í grunninn þær sömu. 
Það þarf aðstöðu sem sinnir hag
nýtum þörfum, eins og hvar eigi 
að geyma bækur og fylgihluti, það 
þarf pláss til að vinna og svo þarf 
að sinna líkamanum og gæta að lík
amsstöðunni.“

Góð líkamsstaða mikilvæg
Birna segir stólinn til dæmis afar 
mikilvægan. „Það skiptir máli að 
sitja rétt, eins og flestir vita, en 
fólk er kannski ekki nógu duglegt 
að nýta sér stillingarnar á stóln
um. Það er um að gera að prófa sig 
áfram og finna hentuga stillingu. 

Vinnuplássið sjálft, eða borðið, er 
auðvitað líka mikilvægt því þar 
þarf að vera pláss fyrir það sem 
fylgir náminu.“ Birna segir úrvalið 
af borðum það mikið að öruggt ætti 
að vera að allir geti fundið borð við 
hæfi. „Ég mæli auðvitað með raf
knúnu BEKANT borðunum sem 
hægt er að hækka og lækka eftir 
þörfum. Það er æskilegt að skipta 
reglulega um stöðu þegar unnið er 
allan daginn við skrifborð og svo 
eru þau líka sérstaklega stílhrein 
og falleg. Ef aftur á móti plássið 
eða fjárhagurinn leyfa ekki slíkt, 
er úrvalið mikið, og borðin á borða
barnum svokallaða eru mjög vin
sæl,“ segir Birna. Þar geti við
skiptavinir raðað saman fótum og 

borðplötum að vild og möguleik
arnir því nánast endalausir. „Þar 
er til dæmis hægt að velja borð
plötu með fótum öðrum megin og 
hirslu hinum megin og fá þannig 
rúmgóða hirslu með borðinu.“ Hún 
nefnir einnig PÅHL barnahúsgögn
in sem góðan kost fyrir yngri nem
endurna. „Borðin eru með þrem
ur mismunandi hæðarstillingum 
og stækka því með barninu, sem 
er mjög jákvætt því börnin virðast 
jú alltaf stækka hraðar en gert er 
ráð fyrir.“

Hentugar hirslur eru lykillinn
Fyrir smærri rými þar sem ef til 
vill er ekki pláss fyrir meira en 
nett borð og stól segir Birna vel 
hægt að koma sér upp snyrtilegri 
aðstöðu. „Þar skipta hirslurnar 
höfuðmáli. Að nýta veggpláss
ið fyrir hillur og jafnvel skápa, 
og koma mögulega skúffueiningu 
fyrir undir borðinu. Þá er hægt 
að halda vinnuborðinu snyrtilegu, 
en hafa þó allt við höndina.“ Birna 
segir úrvalið af aukahlutum mjög 
mikið, og nefnir þar allt frá stíla
bókum til þráðlausrar hleðslu í 
vinnulampanum. „Það ætti því að 
vera lítið mál fyrir námsmanninn 
að koma sér upp aðstöðu sem stuðl
ar að góðri einbeitingu og árangri,“ 
segir Birna að lokum.

Góð aðstaða einfaldar námið
Það er stórt skref að hefja nám, hvort sem það er margra ára háskólanám fram undan eða styttra námskeið til að halda við þekkingu eða 
sækja sér nýja. Í öllu námi er mikilvægt að hafa aðstöðu til að sinna því; góðan stað til að lesa og skrifa og helst að geta hugsað í næði.
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Nemendur sem hafa lokið þessu 
námi geta bætt við sig 2-3 önnum 
erlendis og lokið þannig BS-gráðu. 
Tækniskólinn er með samning 
við skóla annars vegar í Kaup-
mannahöfn fyrir Vefskólann og 
hins vegar Englandi fyrir Marg-
miðlunarskólann. Þessir skólar 
hafa verið að meta diploma-nám-
ið hér að fullu upp í BS-gráðu hjá 
sér. Einnig eru þessir skólar með 
masters nám í boði ef vilji er til að 
fara enn lengra.

Vefskólinn – nýtt tækifæri
Jónatan Arnar Örlygsson er verk-
efnastjóri í Vefskólanum sem 
er nýtt nám í Tækniskólanum. 
Fyrstu nemendur verða útskrif-
aðir í vor. Miklir atvinnumögu-
leikar eru í þessari grein. Jón-
atan segir námið byggt á kennslu 
í vefþróun með áherslu á viðmóts-
forritun. „Nemendur sem sækja í 
námið þurfa að hafa stúdentspróf 
og einhvern tölvubakgrunn, annað 
hvort í grafískri hönnun eða forrit-
un. Við höfum reyndar líka feng-
ið nemendur með brennandi áhuga 
á faginu sem hafa staðið sig vel. 
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg. 
Í náminu þarf nemandinn að vera 
mjög skapandi og hafa gott auga 

fyrir útliti. Mikilvægt er að lausn-
ir sem búnar eru til á vefnum séu 
notendavænar og einfaldar,“ segir 
Jónatan en námstíminn er fjórar 
annir. Vefskólinn er í samstarfi við 
skóla í Kaupmannahöfn um fram-
haldsnám. Með því að bæta við 
sig einu og hálfu ári fær nemandi 
bachelor- gráðu.

Nemendur sem sótt hafa nám 

í Vefskólanum eru á aldrinum 
20-40 ára. Meðalaldur er 25-26 
ára. Námið er að miklu leyti verk-
legt og mörg verkefni eru raun-
veruleg en skólinn er í náinni sam-
vinnu við atvinnulífið. „Nemendur 
þurfa að leysa ákveðin verkefni en 
um leið að kynna sér fræðin. Að 
námi loknu eru fjölbreyttir starfs-
möguleikar hjá hinum ýmsu fyrir-

tækjum. Þetta er fyrsta sérhæfða 
námið á Íslandi sem býður upp 
á svona sérhæfingu. Hingað til 
hefur verið boðið upp á tölvunar-
fræði eða grafíska hönnun. Við 
tökum það besta úr báðum þessum 
greinum. Sumir nemendur stefna á 
að verða viðmótshönnuðir á meðan 
aðrir vilja verða viðmótsforritar-
ar,“ segir Jónatan. Ásókn er mikil 
í námið og Jónatan hvetur áhuga-
sama til að vanda umsóknina vel 
og láta verkefni fylgja með henni.

Margmiðlunarskóli fyrir frjóa 
hugsun
Halldór Bragason er fagstjóri í 
Margmiðlunarskólanum. Námið 
er orðið gamalgróið og skólinn 
hefur útskrifað marga nemendur 
sem hafa ýmist farið í þrívíddar-
vinnslu, tækni- og sjónbrellur fyrir 
kvikmyndagerð eða tölvuleikja- 
og teiknimyndagerð. Skólinn er í 
miklum samskiptum við atvinnu-
lífið, til dæmis CCP, RVX og fleiri 
stóra aðila.

„Nemendur skiptast í tvennt, 
annars vegar þá sem hafa áhuga á 
tölvuleikjum eða annarri afþrey-
ingu í tölvum og síðan er kvik-
myndahópurinn sem er í brellun-
um,“ segir Halldór. Bæði kynin 

sækja í námið sem er tvö ár. Nem-
endur þurfa stúdentspróf en þeir 
útskrifast síðan með diplóma. 
Skólinn er í samvinnu við Art Uni-
versity of Bournemouth í Bretlandi 
um framhaldsnám sem margir 
nýta sér.

Halldór segir að nemendur fái 
atvinnu bæði hér á landi og erlend-
is eftir útskrift. „Þessi markaður 
hefur verið að stækka á Íslandi og 
atvinnutækifærum hefur fjölgað. 
Margir Íslendingar eru að gera það 
gott í þessum bransa, bæði í kvik-
myndabrellunum og tölvuleikj-
um.“ segir hann. „Skólinn legg-
ur áherslu á að útskrifa nemendur 
með frjóa hugsun sem eru tilbún-
ir að fara nýjar leiðir. Reynslan af 
þessu námi hefur verið mjög góð 
og við höfum notið margra góðra 
gestafyrirlesara. Við reynum að 
temja okkur góð vinnubrögð í hóp-
vinnu enda gerast góðir hlutir 
þegar menn vinna saman,“ segir 
Halldór.

Bæði Vefskólinn og Margmiðl-
unarskólinn innrita nemendur að 
hausti. 

Nánari upplýsingar um þessi nám 
og önnur í Tækniskólanum má sjá á 
heimasíðunni www.tskoli.is

Það er mikilvægt að borða hollan 
og góðan mat þegar setið er við 
lærdóminn. Heilinn þarf næringu 
alveg eins og önnur líffæri og eru 
nokkrar fæðutegundir sérstaklega 
góðar fyrir toppstykkið.

Til þess að fólk geti einbeitt sér 
þarf það næga og stöðuga orku 
og er því gott að velja grófkorna 
brauð, brún hrísgrjón og gróft 
pasta.

Omega-3 fitusýrur eru mikil-
vægar fyrir heilastarfsemina og 
þær er best að fá úr feitum fiski, 
svo sem laxi, silungi, makríl, síld 
og fleirum. Fitusýrurnar er einn-
ig hægt að fá úr jurtaríkinu, úr 
hörfræjum, sojabaunum, gras-
kersfræjum og valhnetum.

Þegar löngunin til að fá sér eitt-
hvað sætt hellist yfir námsmenn 
er gott að grípa til bláberja til að 
gæða sér á en þau eru talin bæta 
skammtímaminnið.

Brokkólí er góð uppspretta 
K-víta míns sem er þekkt fyrir að 
auka virkni heilans og salvía hefur 
lengi verið talin bæta minni og 
einbeitingu. Þetta eru því 
góðir kostir til að bæta 
við mataræði náms-
manna sem og 
annarra.

Matur fyrir heilann 

Nemendur og kennarar í Margmiðlunarskólanum að vinna í „greenscreen“.

Nemendur í Vefskólanum eru áhugasamir og sköpunarkrafturinn nýtur sín til fulls.

Framhaldsnám þar sem 
sköpunarkraftur fær að njóta sín
Tækniskólinn býður tvær námsleiðir sem metnar eru til háskólaeininga. Það er nám í Vefskólanum og Margmiðlunarskólanum. Í báðum 
tilfellum er um að ræða tveggja ára diploma-nám sem er með námslok á 4. þrepi en inntökuskilyrðin er útskrift úr framhaldsskóla.
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„Hótelklassinn heldur utan um fræðslu starfsmanna á öllum sviðum en öll þjálfun er byggð upp með tilliti til stefnu fyrirtækis-
ins og þarfa starfsmanna, þannig er tryggt að hún sé eins markviss og kostur er,“ segir Erla Ósk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður 
starfsmanna- og gæðasviðs Icelandair hótela.  MYND/ANTON

Fjórir af þátttakendum í vinnustaðanámi á síðasta ári á vegum Hótelklassans. 

Hótelklassinn er fyrirtækjaskóli 
Icelandair hótela sem heldur bæði 
utan um fræðslumál og vinnu
staða námið sem er stór liður í 
starfsemi fyrirtækisins. Helsta 
hlutverk Hótelklassans er að 
styðja við starfsmannastefnu fé
lagsins með því að stuðla að fag
legri þróun starfsmanna að sögn 
Erlu Óskar Ásgeirsdóttur, for
stöðumanns starfsmanna og 
gæðasviðs. „Hótelklassinn held
ur utan um fræðslu starfsmanna 
á öllum sviðum en öll þjálfun er 
byggð upp með tilliti til stefnu 
fyrir tækisins og þarfa starfs
manna, þannig er tryggt að hún sé 
eins markviss og kostur er.“

Mikill metnaður
Dagskrá Hótelklassans var um
fangsmikil á nýliðnu ári en 162 
viðburðir voru á vegum skólans. 
Alls voru þátttakendur í fræðslu á 
vegum hans 1.281 á tímabilinu  auk 
þess sem 103 nemar voru í vinnu
staðanámi á sama tíma. „Flest
um finnst áhugavert að vita að 
nemarnir okkar taka um 2/3 hluta 
námsins hjá okkur á móti 1/3 þess 
í Hótel og matvælaskólanum. Við 
leggjum okkur fram við að veita 
nemunum okkar þá allra bestu 
menntun sem völ er á. Þannig bjóð
um við upp á vinnustaðanám á sex 
mismunandi veitingastöðum undir 
handleiðslu fagmannanna okkar.“

Áhersla á gæði
Það starfa rúmlega 70 iðnmeistar
ar og sveinar hjá fyrirtækinu og 
það er eitthvað sem við erum stolt 
af segir Erla Ósk. „Við leggjum 
mikla áherslu á þennan þátt þar 
sem við teljum að fagmennska og 
fagmenntun hafi áhrif á gæði þjón
ustunnar sem við veitum. Nemun

um okkar er vel fylgt eftir í námi 
sínu en Gígja Magnúsdóttir, fag
stjóri vinnustaðanámsins, hefur 
yfirumsjón með öllu sem snýr að 
menntun nemanna okkar.“

Fjölbreytt nám
Erla Ósk segir Icelandair hótel 
vera með starfsmenntunarsamn
ing við um þriðjung allra matvæla
iðnnema á Íslandi. „Við erum með 
mjög fjölbreytt nám innan Hótel
klassans en við erum með nema 
á samningi sem eru að læra mat
reiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og 
snyrtifræði. Jafnframt hvetjum 
starfsfólk til náms á öllum sviðum 
en sérstaklega leggjum við okkur 
fram um að kynna starfsmönn
um raunfærnimat þar sem þeir 
geta fengið reynslu sína metna til 

að sækja sér fagmenntun á sínu 
sviði.“

Menntun til framtíðar
Markmið hótelanna er að nem
endur hljóti faglega menntun til 

að takast á við framtíðaráskoran
ir segir Erla Ósk. „Stærð og fjöl
breytileiki hótelanna gerir það að 
verkum að nemendum gefst kost
ur á fjölbreyttri menntun sem er 
mjög eftirsótt innan ferðaþjón

ustunnar og opnar tækifæri til að 
starfa hvar sem er í heiminum.“

Nánari upplýsingar um Hótel-
klassann má finna á vef Icelandair 
hótela, www.icelandairhotels.is.

Alþjóðlegt nám í vaxandi atvinnugrein
Fyrirtækjaskóli Icelandair hótela nefnist Hótelklassinn en dagskrá hans var umfangsmikil á síðasta ári þar sem 162 viðburðir voru 
haldnir. Alls voru þátttakendur í fræðslu á vegum hans tæplega 1.400 á tímabilinu og er boðið upp á mjög fjölbreytt nám.

Flestum finnst 
áhugavert að vita að 
nemarnir okkar taka um 
2/3 hluta námsins hjá 
okkur á móti 1/3 þess í 
Hótel-og matvælaskól-
anum. Við leggjum okkur 
fram við að veita nem-
unum okkar þá allra 
bestu menntun sem völ 
er á. Þannig bjóðum við 
upp á vinnustaðanám á 
sex mismunandi veit-
ingastöðum.

Erla Ósk Ásgeirsdóttir

Kynningarblað SKÓlAr & NÁMSKEIðI

6. janúar 2017 5



Fjarnám í Fjölbrautaskólanum við 
Ármúla hófst á sumarönn 2002 og 
á því fimmtán ára starfsafmæli á 
árinu 2017. Steinunn H. Hafstað, 
fjarnámsstjóri Fjölbrautaskólans 
við Ármúla, segir að frá upphafi 
hafi nemendur getað tekið allt 
frá einum áfanga á önn upp í fullt 
nám í fjarnámi. „Nemendahópur-
inn er afar fjölmennur, nemend-
ur búa víða um land og jafnvel er-
lendis.“

Steinunn nefnir að grunnskóla-
nemendur í efstu bekkjum grunn-
skóla séu alltaf nokkuð fjölmenn-
ir í fjarnáminu sem og nemend-
ur í dagskóla FÁ. „Auk þeirra 
eru nemendur annarra fram-
haldsskóla sem taka einn og einn 
áfanga samhliða námi sínu ann-
ars staðar og síðast en ekki síst 
nemendur sem hafa lokið starfs-
námi og vilja bæta stúdentsprófi 
við það.“

Grunnskólanemendurnir fá þá 
áfanga sem þeir ljúka í fjarnámi 
metna í þann skóla sem þeir innrit-
ast í eftir grunnskólapróf. Að sögn 
Steinunnar skapar það möguleika 
fyrir nemendur að flýta fyrir sér í 
námi en um leið fái þeir krefjandi 
verkefni í námsgreinum þar sem 
þeir skara fram úr.

„Við kappkostum að bjóða upp á 
fjölbreytt nám á stúdentsbrautum 
og í heilbrigðisskólanum. Námið 
og námsmat er sambærilegt við 
það sem er dagskólanum. Fjöldi 

áfanga í boði á önn er um níutíu. 
Einnig er í boði nám á sumarönn 
og þá eru um þrjátíu áfangar í 
boði. Nemendur sem ná framúr-
skarandi námsárangri í fjarnámi 
eru verðlaunaðir með niðurfell-
ingu einingagjalds á næstu önn. 
Til þess þurfa þeir að ljúka að 
minnsta kosti tíu einingum og vera 
með yfir 9,0 í meðaleinkunn. Á síð-
ustu önn voru tíu nemendur verð-
launaðir,“ lýsir Steinunn.

Í desember síðastliðnum braut-
skráðust 24 fjarnámsnemend-
ur með stúdentspróf frá skólan-
um og fimm af heilbrigðisbraut-
um. Allir fjarnemar hafa aðgang 
að bókasafni skólans, náms- og 
starfsráðgjöfum og heimanáms-
aðstoð í Setrinu sem er opið alla 
virka daga. „Fjölmargir fjarnáms-
nemar koma í skólann og nýta sér 
þjónustuna og jafnvel hitta kenn-
arana sína en þótt þeir hitti ekki 
kennara fyrr en þeir mæta í loka-
prófin hafa þeir góðan aðgang að 
þeim í kennslukerfinu Moodle sem 
er einskonar skólastofa á netinu. 
Þar hafa nemendur líka aðgang að 
verkefnum og prófum yfir önnina,“ 
segir Steinunn en hún vill einnig 
vekja athygli á því að fjarnám er 
ekki auðveld leið heldur krefst það 
bæði sjálfsaga og skipulagshæfni 
þar sem nemandinn þarf í raun að 
búa til sína eigin stundatöflu með 
hliðsjón af uppsetningu námsins og 
kröfum.

Steinunn H. Hafstað fjarnámsstjóri Fjölbrautaskólans við Ármúla, segir að kappkostað sé að bjóða upp á fjölbreytt nám bæði 
á stúdentsbrautum og í heilbrigðisskólanum. MYND/GVA

Fjöldi áfanga í boði í fjarnámi
Fjarnám í Fjölbrautaskólanum við Ármúla er afar fjölbreytt og er fjöldi áfanga í boði á hverri önn um níutíu. Allir fjarnemar hafa góðan 
aðgang að bókasafni, náms- og starfsráðgjöfum og annarri þjónustu skólans. Fjarnám krefst bæði sjálfsaga og skipulagshæfni.

60 PLÚS

Skráning og nánari upplýsingar á spa@hiltonreykjavikspa.is og í síma 444 5090.

Þjálfarar: Patrick Chiarolanzio, Agnes Þóra Árnadóttir og Guðbjartur Ólafsson

Styrkur, þol, jafnvægi og samhæfing
4 vikna námskeið fyrir 60 ára og eldri hefst mánudaginn 9. janúar.
Skemmtilegir tímar sniðnir fyrir fullorðið fólk. Áhersla á persónulega aðstoð, 
styrk, þol, jafnvægi og samhæfingu til þess að auka lífsgæði.

Verð: 26.900 kr.
Innifalið: Aðgangur að Spa, handklæði við komu, herðanudd í heitum pottum.

Tímar kl. 13.00 alla dagana
Mánudaga, miðvikudaga og föstudaga: Hóptími
Þriðjudaga og fimmtudaga: Prógramm hjá þjálfara í sal - frjáls mæting

Mánudaginn 16. janúar verður fyrirlestur um næringu fyrir fólk 60 ára og eldri.
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Framtíðin opnar 
námsmönnum nýja 

möguleika

Kynntu þér Framtíðina á  www.framtidin.is

Framtíðin er námslánasjóður sem opnar möguleika
fyrir efnilega nema á öllum aldri sem vilja �árfesta
í fyrsta flokks menntun á Íslandi eða erlendis. 



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

„Á hverju ári prófa ég líklega 
vel á annað hundrað öpp, aðal
lega vegna vinnu minnar en 
einnig vegna áhuga á því að 
læra meira, vinna betur og nýta 
tæknina til að bæta líf mitt og 
annarra,“ segir Ingvi Hrannar 
sem er menntaður grunnskóla
kennari og með meistaragráðu 
í frumkvöðlafræðum frá Há
skólanum í Lundi. Hann starfar 
í dag á mörkum skólaþróunar og 
tækniþróunar í grunnskólunum 
í Skagafirði.

Ingvi Hrannar heldur úti vef
síðunni www.ingvihrannar.com. 
„Síðan heldur utan um bloggið 
mitt, samantektir á #mennta
spjall á Twitter sem ég 
stýri ásamt Tryggva 
Thayer, og alla 
hlaðvarpsþættina 
(Menntavarp) 
sem ég og Ragn
ar Þór Péturs
son höldum úti.“

T æ k n i  o g 
notkun henn
ar í skólastarfi 
er Ingva Hrann
ari hugleikin, þar á 
meðal notkun spjald

tölva í kennslu. „Okkur er það 
ljóst að við erum ekki að undir
búa börnin fyrir fortíðina okkar, 
heldur framtíðina þeirra. Til 
þess að mæta kröfum framtíðar 
þurfum við að leggja áherslu á 
breiða námskrá, samskipti, sam
vinnu, sköpun, gagnrýna hugsun 
og læsi í víðum skilningi í gegn
um allt skólastarfið, þar á meðal 
tæknilæsi,“ segir Ingvi Hrannar.

Öpp ársins
Ingvi Hrannar hefur frá árinu 
2013 tekið saman í lok árs lista 
yfir öpp ársins. „Ég byrjaði á 
þessu því ég var svo oft spurður 
um hvaða öpp ég nota og hverju 
ég mæli með, bæði í vinnu og 
einkalífi,“ segir hann en þrjú af 
þeim tólf öppum sem hann valdi 

falla í flokkinn skólastarf. 
„Ég valdi þessi þrjú öpp 

því ég hef hvað mest 
notað þau undan

farið í skólastarfi 
en að sjálfsögðu 
nota ég einnig 
BookCreator og 
Paper by 53 auk 
iMovie, Garage
Band, Nearpod 

og fleiri og fleiri 
auk allra Google

appanna.“

Within
Ingvi Hrannar segir appið bjóða 
upp á ótrúlegar sögur í 360 gráðu 
sýndarveruleika. Appið hét áður 
VRSE en er nú Within með sömu 
myndböndunum. Hann segir 
With in  ásamt Google Expedi
tions vera öpp ársins í vinnu 
sinni þar sem keyptir voru 22 
Samsung S6 símar og GearVR 
sýndarveruleikagleraugu.

Google Expeditions
Google Expeditions er ætlað 
skólum, kennurum og nemend
um þar sem horft er á kyrr
mynd í 360 gráðum. Með app
inu er hægt að nota sýndarveru
leika til að sýna nemendum staði 
um allan heim. Nemandinn er 
með sýndar veruleikagleraugun 
og kennarinn velur og stjórnar 
myndunum sem birtast. Nem
endur geta hreyft höfuðið og 
skoðað sig um. Stjórnandinn fær 
einnig upplýsingar um staðinn, 

sem verið er að skoða, á skjáinn 
sinn til þess að leiða þátttakend
ur í gegnum „leiðangurinn“.

Slack
Slack er app sem Ingvi Hrann
ar er afar hrifinn af. Hann telur 
líklegt að það komist í fulla notk
un í vinnu hans á árinu 2017 þar 
sem allir kennarar verða komnir 
með iPad. Í Slack eru einkaskila
boð, hópar og rásir sem vinnu

staðir geta notað sem sitt eigið 
„innra samskiptanet“. Það er 
meira að segja hægt að hringja 
myndsímtöl og venjuleg símtöl á 
milli notenda innan vinnustað
arins.

Það sem Ingva Hrafni finnst 
best við Slack samanborið við 
forrit á borð við Messenger eða 
tölvupóst sem vinnutæki er að 
ef hann fær skilaboð á Slack 
veit hann að þau eru vinnu
tengd. Einnig er hægt að slökkva 
á öllum tilkynningum í Slack á 
ákveðnum tímum, til dæmis frá 
því eftir vinnu og til morguns.

Bestu skólaöpp síðasta árs
Ingvi Hrannar Ómarsson hefur síðustu fjögur ár tekið saman lista yfir þau öpp sem hann telur standa upp úr á árinu. Í ár valdi hann tólf 
öpp í fjórum flokkum en þrjú þeirra falla undir flokkinn skólastarf.

Veraldarvefurinn gefur hverj
um sem er kost á að nálgast upp
lýsingar um nánast hvað sem 
er. Gæði upplýsinganna eru 
þó æði misjöfn og er ekki allt
af hægt að treysta því að þær 
byggist á vísindalegum grunni. 
Hins vegar eru æ fleiri háskól
ar farnir að bjóða upp á lengri 
og skemmri námskeið sem al
menningur getur sótt á netinu 
bæði gegn greiðslu og án endur
gjalds. Þetta eru virtir háskólar 
um allan heim og kennarar nám
skeiðanna með þeim allra fær
ustu á sínu sviði.

Á vefsíðunni edx.org er hægt 
að nálgast netnámskeið skóla á 
borð við MIT, Harvard og Berke
ley. Markmiðið er að auka að
gengi allrar heimsbyggðarinn
ar að gæðamenntun. Edx var 
stofnað af Harvardháskóla og 
Tækniháskólanum í Massachus
etts (MIT) árið 2012 en þar er nú 
að finna netnámskeið frá öllum 
fremstu háskólum heims. Þau 
fjalla um tölvunarfræði, við
skiptafræði, loftslagsbreyting
ar, menningu og gervigreind 
svo fátt eitt sé nefnt. Námskeiðin 
eru í hundraðatali. Hér eru nefnd 
þrjú ókeypis námskeið sem hægt 
er að sækja á nýju ári.

The Science of Happiness – 
Berkeley
Á námskeiðinu verður gefin inn
sýn í vísindin að baki því að lifa 
hamingjusömu og innihaldsríku 
lífi. Kennd verða grunnatriði í já
kvæðri sálfræði og nemendum 
hjálpað að heimfæra þau á eigið 
líf.

Introduction to Computer Science 
and Programming Using Python 
og Introduction to Computatonal 
Thinking and Data Science – MIT
Um er að ræða tvö aðskilin nám
skeið sem tekin eru saman. Þau 
eru hugsuð fyrir fólk sem hefur 
engan grunn í tölvunarfræði og 
forritun og er farið yfir öll helstu 
grunnatriði. Námskeiðin gefa 
breiða mynd af faginu en fara 
síður á dýptina. Hægt er að nýta 
þau sem upptakt að frekara námi.

The Art of Poetry –  
Boston University
Námskeiðið fjallar um ánægjuna 
sem má hafa af ljóðum og byggir á 
vísindalegum grunni. Grunnstefið 
er: Því meira sem þú veist um list
ir því betur nýtur þú þeirra. Nem
endum er kennt að lesa, hlusta á 
og meðtaka ljóð af ólíkum gerðum 
og frá ólíkum tímabilum.

Ókeypis netnámskeið 
hjá virtum háskólum

Keypt voru GearVR sýndarveruleikagleraugu í grunnskólana í Skagafirði.

100% Black

60% Magenta
100% Yello

Ritunarnámskeið Stílvopnins á vorönn 

Stílvopnið býður ráðgjöf vegna  
ritunar og útgáfu

•  Að skrifa endurminningar
•  Skapandi skrif
•  Greinaskrif
•  Creative writing workshops 
•  Sérsniðið fyrir hópa: Skrifað og skrafað í Hannesarholti

„Það kom mér mest á óvart að hægt 
væri að ná þessum árangri og sjá 
þær framfarir sem við blöstu í lok 
námskeiðsins.”
Sigríður Ásdís Snævarr

Björg Árnadóttir, rithöfundur 
og fullorðinsfræðari, 

kennir námskeið Stílvopnsins

Nánari upplýsingar um námskeiðin  
og skráningu

www.stilvopnid.is

Nánari upplýsingar um námskeiðin  
og skráningu eru á:
www.stilvopnid.is
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Rauði krossinn sinnir viðamiklu starfi á sviði neyðarvarna 
og skyndihjálpar. Því fylgir mikil þjálfun sem sjálfboðalið
ar og almenningur þurfa að undirgangast. Stofnunin held
ur regluleg námskeið fyrir almenning sem vill leggja lið. 
Þetta eru skyndihjálparnámskeið, námskeið í sálrænum 
stuðningi og fjöldahjálparnámskeið svo dæmi séu nefnd.
Rauði krossinn óskar nú eftir heimsóknarvinum en heim
sóknarvinir eru hópur sjálfboðaliða sem fer í heimsókn
ir til þeirra sem eftir því óska. Heimsóknirnar eru bæði 
á einkaheimili og stofnanir. Næsta námskeið fyrir heim
sóknarvini verður haldið mánudaginn 23. janúar í hús
næði Rauða krossins í Efstaleiti 9 á milli 17.30 og 19.30. 
Áhugasömum er bent á raudikrossinn.is

Eins er hægt að gerast hundavinur en þá er farið í heim
sókn með hund. Slíkt fyrirkomulag er þekkt víða um heim 
og taka hundarnir oft virkan þátt í þjálfun og endurhæf
ingu sjúklinga. Hundavinir á vegum Rauða krossins fara 
meðal annars í reglubundnar heimsóknir á stofnanir og 
heimili. Meðal annars til langveikra barna, aldraðra og fatl
aðra. Þeir sem vilja gerast hundavinir fara fyrst á nám
skeið fyrir almenna heimsóknarvini og svo á hundavina
námskeið sem er sérsniðið að hundaheimsóknum. Að því 
loknu er hundurinn metinn til að ganga úr skugga um að 
hann henti í verkefnið. 
    Standist hundurinn matið er fundinn gestgjafi sem vill fá 
heimsókn frá hundi og eiganda hans.

 Námskeið fyrir heimsókNarviNi

VÍB heldur úti fræðslustarfi um 
fjármál og efnahagsmál. Á vegum 
fyrirtækisins verður haldinn 
fræðslufundur um fyrstu skref við 
fjárfestingar og sparnað fyrir alla 
þá sem áhuga hafa miðvikudag
inn átjánda janúar næstkomandi í 
útibúi Íslandsbanka í Norðurturni, 
við Smáralind klukkan fimm. Frítt 
verður á fundinn. 

Yfir þúsund manns hafa sótt 
fræðslufundi VÍB en á fundunum 
fer Björn Berg, fræðslustjóri VÍB, 
yfir gagnlegar þumalputtareglur í 
fjárfestingum. Markmið fundarins 
er að auðvelda gestum að fóta sig 
við fjárfestingar, forðast algeng
ustu mistök og ná góðum fjárhags
legum árangri.

VÍB býður upp á fjölbreytta þjón
ustu fyrir alla þá sem vilja byggja 
upp sparnað, fjárfesta eða fá að
stoð við að stýra eignum sínum.

Ókeypis fræðsla 
um fjármál

Samkvæmt nýlegri könnun hjá 
norskum fyrirtækjum telja atvinnu
rekendur að meistarapróf sé lagað 
að þörfum fyrirtækja. Bachelor
gráða er of lágt menntunarstig en 
doktorspróf er of hátt. Það var Ing
vild Reymert hjá NIFU (Norræn 
stofnun í nýsköpun, rannsóknum og 
menntun) sem stóð að baki rann
sókninni. Stjórnendur í fyrirtækj
um sem krefjast háskólamenntun
ar voru spurðir um nauðsyn þess 
að ráða fólk með BSgráðu, meist
aragráðu eða doktorsnám að baki. 
Sjö af tíu svöruðu að þeir vilji ekki 
ráða fólk með doktorspróf, aðal
lega vegna þess að námstíminn sé 
of langur.

Norska ríkið eyðir milljörð
um í doktorsnám og þess vegna 
er nauðsynlegt að vita hvern
ig námið á að nýtast eftir útskrift. 
Þrátt fyrir þessa niðurstöðu er enn 
mikil þörf á fólki með doktorsgráðu 
í opin berum störfum. Minni þörf 
er hjá einkafyrirtækjum og lítil hjá 
sveitar félögum. Rannsóknin bendir 
til þess að mikil þörf sé á háskóla
menntuðu fólki í Noregi og ánægja 
er með menntaða starfsmenn.

Þess má geta að haustið 2015 
voru tæplega tíu þúsund nemend
ur að hefja doktorsnám í Noregi. 
Það var vefurinn forskning.no sem 
greindi frá rannsókninni.

Mastersnám  
nýtist vel

Gleðilegt nýtt dansár!
Innritun fyrir vorönn stendur yfir á www.jsb.is

 

FRAMHALDSNEMENDUR OG NÝNEMAR

Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Danslistarskóli JSB er samstarfsaðili 
að Frístundakorti Reykjavíkurborgar

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Jazzballett
Skemmtilegt og fjölbreytt dansnám fyrir 
stelpur og stráka frá 6 ára aldri.
Í boði eru byrjenda- og framhaldshópar á aldrinum 
6-7 ára, 8-9 ára, 10-12 ára, 13-15 ára og 16 ára og eldri. 
Uppbyggileg dansþjálfun sem veitir nemendum útrás 
fyrir dans- og sköpunargleði. 
Allir nemendur taka þátt í glæsilegri nemendasýningu 
í Borgarleikhúsinu á vorönn.

Forskóli fyrir 3-5 ára
Skemmtilegt og þroskandi dansnám fyrir 
börn á aldrinum 3-5 ára. 
Dansgleði og hreyfifærni nemenda 
virkjuð í gegnum dans og leiki. 
Kennt er 1x í viku.

Nám og kennsla 
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem listdansskóli á grunn- og 
framhaldsskólastigi. Nánari upplýsingar um nám við skólann er að finna á www.jsb.is undir Danslistarskóli JSB.

Kennslustaðir: Danslistarskóli JSB í Reykjavík, Lágmúla 9 og Laugardalshöll.

Kennsla hefst 9. janúar
Rafræn skráning á jsb.is
Nánari upplýsingar í síma 581 3730.
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„Það er mikilvægt að styðja við 
tæknilæsi og við vildum leggja 
okkar af mörkum til þess. Síðasta 
sumar byrjuðum við því með opið 
tilraunaverkstæði á bókasafninu, 
í samstarfi við Kóder, hugsjóna-
samtök um kennslu í forritun,“ út-
skýrir Ásta Þöll Gylfadóttir, verk-
efnastjóri nýsköpunar og þróunar 
á Borgarbókasafni Reykjavíkur, 
en undanfarna mánuði hefur safn-
ið boðið upp á ókeypis tækni- og til-
raunaverkstæði fyrir börn og for-
eldra í Spönginni Menningarhúsi og 
í Gerðubergi.

Leiðbeinendur frá Kóder kenna á 
námskeiðunum grunnatriði í forrit-
un og segir Ásta að þó smiðjurnar 
komi ekki í stað lengri námskeiða 
í forritun kveiki þau áhuga hjá 
krökkunum. Fullt var á hvert nám-
skeið í allt haust en kennslan fer 
fram á laugardögum og einn virk-
an dag í viku.

„Krakkarnir kynnast því hvað 
er hægt að gera margt með því 
að fikta sig áfram. Við byrjuðum 
á grunnkennslu á forritið Scratch 
sem hentar þeim yngstu sem ekki 
eru farin að skrifa kóða sjálf. Við 
höfum einnig nýtt leikinn Mine-
craft í forritun, krakkarnir læra 
hvernig kóðinn virkar og hvern-

ig þau geta haft áhrif á leikinn. 
Unnið er bæði í hóp og sér. Þá lærðu 
krakkarnir grunnatriði forritunar 
gegnum Sonic Pi tónlistarforritið, 
með því að búa til tónlist,“ útskýr-
ir Ásta.

Safnið hefur nú keypt eigin Rasp-
berryPi tölvur sem settar verða upp 
í Gerðubergi og í Spönginni Menn-
ingarhúsi. Ásta segir framhald 
verða á samstarfinu við Kóder um 
kennsluna og boðið verði áfram upp 
á opin fjölskylduverkstæði um helg-
ar fram á vorið. Annan hvern mánu-

dag verða einnig leiðbeinendur frá 
Kóder á staðnum milli klukkan 
14.30 og 16.30 en sá tími er ætlaður 
krökkum á aldrinum 9–12 ára, sem 
hætt eru að geta nýtt sér frístund.

„Þetta hvetur til samveru 
krakka á þessu aldri og þau hafa 
aðgang að tölvunum og geta prófað 
sig áfram,“ segir Ásta. „Við hvetj-
um einnig foreldra til að mæta 
með krökkunum sínum um helg-
ar. Tækni- og tilraunaverkstæð-
ið er vettvangur fyrir krakka og 
foreldra til að læra saman. Þetta 

eru allt ókeypis forrit sem unnið 
er með en foreldrar þekkja þau 
kannski ekki og kynna þau þar af 
leiðandi ekki fyrir krökkunum. 
Þetta er þekking sem börn munu 
nýta sér. Þau eru alltaf í kringum 
tölvur og tölvuleiki og nota iPad í 
skólunum. Það felst valdefling í því 
að þau læri að búa sjálf til leiki, í 
stað þess að spila þá einungis. Það 
verður eflaust meiri krafa um þetta 
í framtíðinni.“

Nánar á www.borgarbokasafn.is

Þetta er þekking sem 
börn munu nýta sér. Þau 
eru alltaf í kringum 
tölvur og tölvuleiki og 
nota Ipad í skólunum. 
Það felst valdefling í því 
að þau læri að búa sjálf 
til leiki.”

Ásta Þöll Gylfadóttir

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Borgarbókasafnið í Grófinni býður börnum að lesa fyrir hunda á völdum sunnu-
dögum í vetur.

Borgarbókasafnið, Menningarhús 
Grófinni, í samstarfi við félagið 
Vigdísi – Vini gæludýra á Íslandi, 
býður börnum að heimsækja safnið 
og lesa sér til ánægju fyrir hunda 
sem eru sérstaklega þjálfaðir til 
að hlusta á börn lesa. Boðið verður 
upp á lestrarstundirnar á völdum 
sunnudögum. Næsti lestur verð-
ur sunnudaginn 8. janúar kl. 13.20.

Félagið Vigdís er aðili að lestrar-
verkefninu R.E.A.D. – Reading 
Education Assistance Dogs. Mark-
mið verkefnisins er að efla læsi 

barna með því að hvetja þau til 
yndislesturs. Lestrarstundir með 
hundi hafa reynst börnum vel, 
ekki síst þeim sem eiga við lestrar-
örðug leika að stríða.

Foreldrar þurfa að bóka tíma 
fyrirfram fyrir börnin með því að 
senda tölvupóst á Þorbjörgu Karls-
dóttur verkefnisstjóra á netfangið 
thorbjorg.karlsdottir@reykjavik.is 
eða með því að hringja í síma 411 
6146. Hægt er að kynna sér dag-
skrána á heimasíðu Borgarbóka-
safnsins.

Prúðir hundar  
hlusta á börnin lesa 

Krakkarnir fá leiðsögn í grunnatriðum forritunar.  myNd/BoRGaRBóKasafN„Við hvetjum einnig foreldra til að mæta  með krökkunum sínum um helgar.“ 

Efla tæknilæsi barna og unglinga
Borgarbókasafnið í Spönginni Menningarhúsi og Gerðubergi hefur boðið upp á ókeypis kennslu í forritun fyrir krakka og foreldra 
undanfarna mánuði. Ásta Þöll Gylfadóttir segir valdeflandi fyrir krakkana að geta sjálf búið til leiki í stað þess að spila bara. 
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„Við hjá Advania erum virkilega 
ánægð með að hafa fengið Ed-
TechTeam til samstarfs við okkur 
um framkvæmd þessarar nám-
stefnu en saman höfum við unnið 
að skipulagningu hennar um þó 
nokkurn tíma,“ segir Ágúst Val-
geirsson, forstöðumaður skóla-
lausna Advania.

Tæknilausnir fyrir  
skólastarf nútímans
Námstefnan fer fram dagana 
 14.-15. janúar í Verzlunarskóla 
Íslands. EdTechTeam stendur 
fyrir námstefnunni í samstarfi 
við Advania, Verzlunarskóla Ís-
lands og Google for Education.

„Námstefna er frábrugðin 
hefðbundnum ráðstefnum þar 
sem hún samanstendur af fyrir-
lestrum sem og sérstökum 
kennslustundum þar sem af-
markað efni er tekið fyrir,“ segir 
Ágúst. „Google hefur þróað sér-
stakt safn lausna sem kallast 
G Suite for Education og er sniðið 
að þörfum þeirra sem starfa við 
menntamál. Með þessum lausn-
um fá nemendur, kennarar og 
aðrir starfsmenn menntastofn-
ana aðgang að safni forrita sem 
auðvelda kennslu og samskipti 
við nemendur, bæta skipulag og 
auka yfirsýn yfir verkefni. Á 
námstefnunni munu sérfræðing-
ar frá Google kynna lausnirnar 
og hvernig nýta má þær sem best 
í skólastarfi nútímans.“

Nýjar kennsluaðferðir  
til að undirbúa nemendur  
fyrir framtíðina
Einn af fyrirlesurum námstefn-
unnar er Ingvi Hrannar Ómars-
son, kennsluráðgjafi í upplýsinga-
tækni hjá Árskóla, en hann ætlar 
að segja frá nýlegu verkefni hjá 
Árskóla og hvernig það hefur 
breytt kennsluumhverfi skólans.

„Forsvarsmenn skólans stigu 
nýlega stórt skref og ákváðu 
að nýta í auknum mæli nýjustu 
tækni til þess að auðga skóla-
starfið. Því var ráðist í allsherj-
ar uppfærslu á tæknibúnaði skól-
ans og voru aðgerðirnar gerðar 
með það í huga að undirbúa nem-
endur undir þeirra framtíð en 
ekki þekkta fortíð“ segir Ingvi 
Hrannar.

Forsva rsmen n Á rskóla 
ákváðu að fjárfesta í svokölluð-
um Chromebook-fartölvum hjá 
Advania sem voru framleidd-
ar af Dell eftir hugsjón Google. 
Þessar fartölvur eru hannaðar 
fyrir skýjalausnir og eru mjög 
hagkvæmur kostur fyrir þá sem 
kjósa að nýta sér G  Suite for 
Education.

Ingvi Hrannar segir að tölvu-
væðing skólans hafi aukið áhuga 
og ábyrgð nemenda á eigin námi 
og gert kennurum kleift að taka 

virkari þátt í vinnu nemenda. 
„Hjá okkur snerist þetta alltaf 
um hvað er best fyrir nemendur. 
Það er alveg á hreinu að ákvörð-
un sveitarfélagsins um að gera 
skólastarf stafrænna hefur haft 
mikil og góð áhrif á nemendur 
og kennara hjá okkur í Árskóla.“

Vitundarvakning meðal þeirra 
sem starfa að menntamálum
„Síðustu ár hefur orðið mikil 
vitundarvakning meðal fólks 
sem starfar að menntamálum 

um að nýta tækninýjungar í 
skólastarfi, bæði við kennslu og 
skipulagningu. Með þessari ráð-
stefnu viljum við koma til móts 
við aukinn áhuga fólks um þessi 
mál og veita þeim innblástur til 
frekari sigra. Það verður virki-
lega fróðlegt að heyra hvað sér-
fræðingar EdTechTeam hafa um 
málið að segja,“ segir Ágúst. 

Allar nánari upplýsingar um ráð-
stefnuna má finna á veffanginu 
www.advania.is.

Google hefur þróað 
sérstakt safn lausna, 
G Suite for Education, 
sem er sniðið að þörfum 
þeirra sem 
starfa við 
mennta-
mál. 

Ágúst Valgeirsson

Forsvarsmenn Árskóla stigu nýlega stórt skref og ákváðu að nýta í auknum mæli nýjustu tækni til þess að auðga skólastarfið.

Einstök námstefna EdTechTeam 
fyrir fólk í menntageiranum 
Þeir sem hafa brennandi áhuga á menntamálum og þróun skólastarfs ættu ekki að missa af einstakri tveggja daga námstefnu þar sem 
fjallað verður um skólalausnir Google og áhrif þeirra á skólastarf. Auk þess munu þekktir fyrirlesarar á borð við Jennie Cho Magiera miðla 
af eigin reynslu og veita gestum innblástur. Advania og Verzlunarskóli Íslands eru samstarfsaðilar EdTechTeam að námstefnunni.

Einstök námstefna
um Google for Education 

  13.- 14. janúar í Verzlunarskóla Íslands

Kynntu þér dagskrána á advania.is
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Mynd/VilhelM

Sævar Helgi Bragason, stjörnu
miðlari frá Háskóla Íslands, svar
ar öllum spurningum um norð
urljósin, stjörnurnar og vetrar
brautina í gönguferð sem helguð 
er himin geimnum föstudaginn 27. 
janúar. Gangan er hluti af verkefni 
Háskóla Íslands og Ferðafélags 
Íslands, Með fróðleik í fararnesti, 
sem hófst á aldarafmæli skólans 
árið 2011. 
Farið er frá skrifstofu Ferðafélags 

Íslands, Mörkinni 6, klukkan 20 en 
haldið verður upp í Heiðmörk. 
Nauðsynlegt er að klæða sig vel og 
gott er að taka með kíki og nesti. 
Ferðin tekur um tvo til þrjá tíma. 
Ef ekki viðrar til himinskoðunar 
þennan dag verður ferðinni frestað 
þangað til góðar aðstæður skapast 
og það auglýst á Facebooksíðu og 
heimasíðu Ferðafélags barnanna 
og á heimasíðu Háskóla Íslands.
Þátttaka ókeypis og allir velkomnir.

Stjörnu- og norðurljóSaSkoðun

Menntamiðja – Starfssamfélög 
skólafólks á netinu, menntamidja.
is, hefur það að markmiði að virkja 
hópa „sem hafa þekkingu, áhuga 
og erindi í margbreytilega orðræðu 
um þróun menntunar og skóla
mála“, s.s. kennarar, skólastjórn
endur, fræðimenn, stefnumótend
ur og nemendur í menntunarfræði
deildum háskólanna. Grunnurinn 
að baki Menntamiðjunnar byggir á 
hugmyndafræði Étienne Wenger  
en samkvæmt henni „skapar að
koma ólíkra aðila að samstarfi 
spennu sem hvetur til mótunar 
nýrra lausna“. Á vefsíðunni er að 
finna greinar um menntamál og 
fréttir af því sem efst er á baugi. Þá 
er hægt að fylgjast með mennta
spjalli á Twitter og sjá tilkynn
ingar um fundi og málþing tengd 
menntamálum. Ávinningur af slíku 
starfssamfélagi sem Menntamiðj
an er getur meðal annars falist í 
sterkari tengslum, deilingu þekk
ingar, auknu sjálfstrausti og orð
spori og nýsköpun.
Sjá menntamidja.is

 Menntasamfélag  
á netinu

Fjölmennustu háskólar heims 
hafa margfalt fleiri nemendur en 
nemur fjölda Íslendinga. Efstur á 
listanum trónir Indira Gandhi Na
tional Open University í Indlandi 
með um 3,5 milljónir nemenda. Á 
lista 20 yfir fjölmennustu háskóla 
heims eru sjö á Indlandi, landi 
með um 1,3 milljarða íbúa.

Nágrannar Indverja í Bangla
dess, Pakistan og Nepal eiga líka 
fjölmenna háskóla. Annar fjöl
mennasti háskóli heims er Bangla
desh National University í Bangla
desh með um 2,1 milljón nemenda 
en fyrrnefnd þrjú lönd eiga fjóra af 
tíu fjölmennustu háskólum heims.

Þriðji fjölmennasti háskólinn 
er Anadolu University í Tyrklandi 
með um tvær milljónir nemenda, 
Islamic Azad University í Íran er 
númer fjögur á listanum með um 
1,7 milljónir nemenda og Allama 
Iqbal Open University í fimmta 
sæti með rúmlega 1,3 milljónir 
nemenda.

Enginn háskóli í Evrópu er á lista 
20 fjölmennustu háskóla heims, 
sautján þeirra eru í Asíu og þrír í 
Bandaríkjunum.

Heimild: Wikipedia

Fjölmennustu 
háskólarnir

MenntunESB

til að komast á toppinn?
Þarftu stuðning
Rannís hefur umsjón með innlendum og erlendum samkeppnissjóðum á sviði 
menntunar, þar á meðal eru Erasmus+ og Nordplus menntaáætlanir Evrópusambandsins 
og Norðurlanda.

Fjöldi einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og skóla hafa fundið hugmyndum sínum farveg með 
stuðningi þessara sjóða. Auk þess styður eTwinning skólasamstarf á netinu.

Taktu skrefið og kynntu þér þá möguleika sem standa þér til boða á rannis.is/menntun.

Umsóknarfrestir fyrir Nordplus og menntahluta Erasmus+
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